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 המשיבים
 

  6המשיבה תגובה מטעם 

, נוספתלהגיש תגובה  6 מתכבדת המשיבה, 20.3.2021 םיובית המשפט הנכבד מבהתאם להחלטת 

 כדלקמן:

) 1שרת הפנים (המשיבה מדיניות לביטול  , משרד עורכי דין,תרבבקשת העועניינה של העתירה  .1

 . זו השורר במדינההמלחמתי  המצב , על רקעשל אזרחי אוקראינהלישראל כניסתם בנוגע ל

צו הכניסה לישראל בסתירה ל שמתווה המדיניות של שרת הפנים עומדהן בעתירה הטענות בין 

פקטו של הצו. -, ומהווה ביטול דה)צו הכניסה לישראל(להלן:  1974-שרה), התשל"ד(פטור מא

לפיכך, כך נטען, נדרש היה לקיים היוועצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (להלן: 

 . ), בטרם יישומוועדת הפנים

"שר כי  ,קובע )חוק הכניסה לישראל(להלן:  1952-"ביש, הת(ב) לחוק הכניסה לישראל17סעיף  .2

יעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, בצו שיפורסם ברשומות, לפטור יהפנים רשאי, אחרי הת

 סוגי אנשים נוספים מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, כליל או בסייגים."

את צו הכניסה לישראל (פטור ברשומות שר הפנים פירסם  2011מכוח סעיף זה, בראשית שנת 

, אשר הוסיף את אוקראינה לרשימת המדינות אשר אזרחיהן 2011-מאשרה) (תיקון), התשע"א

פטורים מקבלת אשרה בטרם הגעה לישראל. הצו התקבל לאחר שנערכה היוועצות עם ועדת 

 . 2010בנובמבר , הפנים
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, בעת שדנה ועדת 2010בשנת  כעולה מתגובת משיבי הממשלה, במהלך הדיון בוועדת הפנים .3

התכלית התיירותית , עלתה ויזה)קרי, פטור מו(הפנים במתן פטור מאשרה לאזרחי אוקראינה 

-מהצגת הצו עלוהן בדיון והדבר עולה הן מדברי חברי הכנסת  - כתכלית מרכזית למתן הפטור

  .משרד הפניםידי נציגי 

לכניסה לצרכי , אינו מוגבל לישראל לפי חוק הכניסהה פטור מאשריחד עם זאת, יצוין, כי 

, באופן )יום 90שאינו עולה על (ני עניינו בכניסה לישראל לצורך ביקור זמאלא תיירות בלבד, 

 .כללי, למעט לצרכי לימודים או עבודה

ראל לא הוגשה תגובת הכנסת לעתירה אשר במסגרתה נטען כי צו הכניסה ליש 13.3.2022ביום  .4

השאלה האם המדיניות של הממשלה עולה בקנה אחד עם הוראות הצו . לפיכך נטען, כי בוטל

 יישומי, ואין מקום שהכנסת תביע עמדה בסוגיה. -מצויה במישור הפרשני

, הגיש העותר עתירה מתוקנת אשר 13.3.2022בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .5

, כפי ם ביחס לכניסת אזרחים אוקראינים לישראלהתייחסה למתווה המעודכן של שרת הפני

 . לבקשה לצו ביניים, שהוגשה באותו היוםשפורט בתגובת משיבי הממשלה 

משלא היה בעתירה המתוקנת כל שינוי ביחס לטענה הנוגעת לחריגה של מדיניות שרת הפנים 

. המתוקנתלעתירה את תגובתה  18.3.2022ביום הגישה הכנסת , צו הכניסה לישראלמהוראות 

-לפיה אין מקום להבעת עמדה בשאלה הפרשנית לא חל שינוי בעמדתהבתגובתה צוין כי 

 . יישומית הנוגעת למדיניות שרת הפנים

"האם יום ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד המבקשת את עמדת הכנסת לגופה של השאלה ה .6

ור מאשרה), המתווה נושא העתירה עולה בקנה אחד עם הוראות צו הכניסה לישראל (פט

 . "1974-התשל"ד

צו הכניסה לישראל לא בוטל שמתגובת משיבי הממשלה עולה בבירור תחילה נבקש להדגיש, כי  .7

). 18.3.2022מיום  לתגובתם 67סעיף את ההבהרה שב(ראו בהקשר זה גם  ידי שרת הפנים-על

נעשה תוך הפרת חובת ההיוועצות  הצו השאלה האם ביטולבמקרה זה לא מתעוררת , לפיכך

כי לעמדתה המקדמית, ה תבתגובהדגישה הכנסת  ,למען הסר ספקעל כל פנים, עם ועדת הפנים. 

 ביטול הצו מחייב אף הוא היוועצות עם ועדת הפנים. 

הכנסת סברה שאין מקום להבעת נוכח העדר המחלוקת באשר לתוקפו של צו הכניסה לישראל, 

, היא היחס שבין מדיניות שרת הפנים לצו הכניסה לישראלאלת מאחר ששמטעמה, עמדה 

 . יישומית המצויה במישור המינהלי-שאלה פרשנית

ביקש לקבל את עמדתה לגופה הנכבד ), אשר בית המשפט 6יתרה מכך, ועדת הפנים (המשיבה 

א לא של הסוגיה, לא קיימה דיון בעניין זה, לא במישור הפורמלי ולא במישור הפיקוחי, וממיל

 ניתן להביא בשמה עמדה "מוסדית" בסוגיה. 

את עמדתה לגופה של השאלה הפרשנית, הכנסת תביע משביקש בית המשפט כי מכל מקום,  .8

  כדלהלן:נבקש להדגיש 



3 
 

לשם בחינה , להיכנס לישראל מקווןבקשה טופס מראש בקשה מכל אזרח אוקראיני למלא  .9

זאת . ולה בקנה אחד עם צו הכניסה לישראלאכן, על פני הדברים, אינה עפרטנית של בקשתו, 

מהגשת בקשת (והמדינות הנוספות הכלולות בו) פוטר את אזרחי אוקראינה צו זה משום, ש

 קודם הכניסה לישראל. (ויזה) אשרה 

של המקרה שבפנינו, לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת והזמניות ואולם, בנסיבות הייחודיות 

אפשרית, וזאת משפטית צו הכניסה לישראל היא פרשנות של הממשלה להפרשנות לעת הזו 

 הטעמים המרכזיים הבאים:שני מ

ברירת המחדל של חוק הכניסה לישראל היא שכניסה לישראל מחייבת קבלת אשרה , ראשית .10

, תוך שהוקנה לשר הפנים מתחם רחב של שיקול דעת בעניין זה, כפי שאף עולה מפסיקתו מראש

, בהתאם מתן פטור מברירת מחדל זוהתכלית המרכזית של  .הנכבדהעקבית של בית המשפט 

(כאמור בתגובת משיבי הממשלה זו גם התכלית שבבסיס  לחוק הכניסה לישראל 17לסעיף 

ממדינות מסוימות כניסה של אזרחים זרים לישראל הסדרת היא  ,ההסכם בין המדינות)

במצבי לישראל להסדיר את כניסתם  במצבי שגרה, לצרכי תיירות או ביקורים זמניים, ולא כדי

בימים ככלל, וכך גם עולה מהעתירה עצמה, כניסת אזרחי אוקראינה לישראל  .במדינתם חירום

לצרכי תיירות. ספק היא אינה לא נעשית על רקע תכליות הביקור "השגרתיות", וכל שכן אלה 

אזרחים של כניסה לא שגרתית של  נועד לחול על מצבצפה או אם צו הכניסה לישראל אפוא 

הכניסה שלא ברור שבייחוד נכונים הדברים, . על רקע הלחימה שבארצםאוקראינים רבים, 

 . בלבד יום 90לתקופה של לישראל במצבים אלה תיעשה 

מתגובת משיבי הממשלה עולה, כי כניסת אזרחים אוקראינים המבקשים להיכנס בנוסף לכך, 

 או תושב ישראל, לא תיכלל במכסה לישראל לשם ביקור ושהות עם קרוב משפחה שהוא אזרח

זו עולה ה חלטהעל פני הדברים, גם . הנכנסים לישראלאזרחי אוקראינה המגבילה את מספר 

צו הכניסה הפטור מאשרה שנקבע ב"הביקור הזמני" העומדת ביסוד בקנה אחד עם תכלית 

 לישראל. 

-אדעל רקע מצב , מתווה הכניסה לישראל של אזרחי אוקראינה הוא לתקופה זמנית, שנית .11

בהתאם לכך, לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת, ככל הוק שנוצר בעקבות הלחימה באוקראינה. 

דרך הלבחון את  מקוםשמצב זה יתמשך, והמדיניות תחול לתקופת זמן משמעותית יותר, יהיה 

 יישום המתווה. תאימה להמ

עמדת משיבי הממשלה בכל הנוגע לפרשנות לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת,  אשר על כן, .12

הנסיבות הייחודיות והזמניות של הלחימה רקע היקף תחולת צו הכניסה לישראל על 

משפטית ), היא פרשנות 18.3.2022מיום לתגובתם  64-63סעיפים באוקראינה (ובפרט 

הרחב שניתן לשרת הפנים בסוגיית הכניסה  במתחם שיקול הדעת, המצויה אפשרית

 . לישראל

, ועדת הפנים, 6בשם המשיבה במישור המוסדי אינה מוגשת  , כאמור,תגובה זולבסוף יצוין, כי 

בכוונת יו"ר ועדת כי  ,. נבקש לעדכןלגביהאשר לא נדרשה לסוגיה ולא הביעה את עמדתה 

דיון בוועדה בסוגיית מדיניות  ,23.3.2022יום רביעי הקרוב, , לקיים באהאטליד הפנים, חה"כ ו
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לפי . יודגש, כי אין המדובר בהליך היוועצות פורמלית לישראל הכניסה של אזרחים אוקראינים

 , אלא בדיון פיקוח כללי. לחוק הכניסה לישראל 17סעיף 

 
 2022במרץ,  20היום: 
 התשפ"ב, באדר ב' "זי           

 
 

 
________________ 

 אביטל סומפולינסקי, עו"ד
 ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות 
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